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Introducere 

În această sesiune de învățătură vom discuta despre: 
 Dovezi biblice că adevărații credincioși în Cristos nu pot niciodată să-și piardă mântuirea 
 Cele mai comune obiecții biblice la siguranța veșnică a mântuirii și încercarea de a răspunde la acestea. 
 
Dovezi biblice în favoarea mântuirii veșnice și necondiționate 

1. Mântuirea (sau îndreptățirea, justificarea) este un dar gratuit și necondiționat de la Dumenzeu. Un dar 
gratuit înseamnă că nu sunt alte motive și cerințe ascunse, în mod special când vine vorba de Dumnezeu. 

 
2. Mântuirea (sau îndreptățirea) este primită numai prin credință, fără nici un alt fel de condiții, însemnând 

fără faptele Legii care sunt fapte sfinte. 

 
3. Mântuirea (sau îndreptățirea) este un dar irevocabil de la Dumnezeu. 

 Deși acest verset se găsește în contextul chemării lui Israel de către Dumnezeu, el relevează ceva general 
adevărat despre natura lui Dumnezeu Însuși: o dată ce El a făcut un dar cuiva sau o dată ce El a chemat pe 
cineva sau o dată ce El a binecuvântat pe cineva, El nu regretă acest lucru și nici nu Îi pare rău. Darurile, 
chemările, și binecuvântările de la Dumnezeu sunt definitive și irevocabile. Oamenii născuți din nou au 
primit și ei un dar al harului prin credință, și au fost chemați la mântuire. 

 
 

8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. 

Efeseni 2:8 (NTLR) 

24 Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus. 

Romani 3:24 (NTLR) 

23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul 
nostru. 

Romani 6:23 (NTLR) 

28 Căci noi credem că un om este îndreptăţit prin credinţă, fără faptele Legii. 

Romani 3:28 (NTLR) 

29 Căci darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt definitive. 

Romani 11:29 (NTLR) 
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4. ULTIMUL Adam este ”CU MULT” mai puternic decât PRIMUL Adam. 
 
 Înainte ca Cristos să vină, nimeni nu a putut să ”cadă” din moarte și întuneric ”în neprihănire”, indiferent 

de câte de multe fapte bune sau sfinte au făcut. Dacă cineva care este făcut o nouă creație  
(2 Corinteni 5:17) și este transferat din domeniul întunericului în Împărăția lui Dumnezeu (Coloseni 1:13), 
poate cădea înapoi în întuneric (în sensul în care natura sa devine păcat din nou și își pierde mântuirea), 
atunci acest lucru l-ar face pe Isus Cristos și natura lui Dumnezeu în general mult mai slabă decât ceea ce 
Adam a săvârșit atunci când a căzut, și în esență ar arăta că viața este mai slabă decât moartea. Însă, 
Romani 5 pare să-L descrie pe ultimul Adam cu mult mai puternic și mai măreț decât primul Adam. Mai 
mult, este oare cu adevărat posibil ca o ființă umană să-și schimba natura când vrea? Cum ar putea fi 
posibil să fii o creație veche astăzi, o nouă creație mâine, iar apoi să devii înapoi o creație veche după un 
timp? Chiar natural vorbind, ființele umane nu-și pot schimba ADN-ul și să devină fiii și fiicele altcuiva. De 
ce ar fi acest lucru adevărat în sensul spiritual, din moment ce lumea spirituală mereu o guvernează pe cea 
naturală, și din moment ce lucrurile din sfera naturală sunt o analogie a lucrurilor din sfera spirituală? 
 

5. Conform cu Ioan 14:16, Duhul Sfânt a fost dat credincioșilor pentru a rămâne cu ei PENTRU TOTDEAUNA. 
Cum ar putea El să rămână veșnic în ei, dacă ei își pot pierde mântuirea în orice moment? Cum s-ar putea 
ca Duhul Sfânt să fie luat înapoi? Cum ar putea conceptul de ”pentru totdeauna” să devină finit și oscilant? 
Cum s-ar putea ca sigiliul (sau pecetea) veșnic (Efeseni 1:13-14; 4:30; 2 Corinteni 1:21-22; 5:5) să fie rupt? 

 
6. Conform cu Romani 6:23, Ioan 3:36, 5:24, 6:47, credincioșii în Cristos au viață veșnică, sunt nemuritori. 

Cum ar putea ei să devină din nou muritori sau temporali din nou? Cuvântul VEȘNICIE include și conceptul 
de PENTRU TOTDEAUNA, existență fără sfârșit.  

16 Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac,  și anume pe Duhul 
adevărului... 

Ioan 14:16 (NTLR) 

23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul 
nostru. 

Romani 6:23 (NTLR) 

36 Cel ce crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cel ce nu crede în Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu 
rămâne peste el. 

Ioan 3:36 (NTLR) 

24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu şi crede în Cel Ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu 
vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viaţă. 

Ioan 5:24 (NTLR) 

47  Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede (în Mine) are viaţă veşnică. 

Ioan 6:47 (NTLR) 
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7. Conform cu 1 Petru 1:23, noua creație este născută din sămânța NEPIERITOARE a Cuvântului lui Dumnezeu 

viu și neclintit. Din moment ce Cuvântul lui Dumnezeu este NEPIERITOR, cum ar putea noua creație să 
PIARĂ din nou? 

8. 1 Corinteni 6:17 afirmă că o dată ce oamenii sunt salvați și se alipesc de Domnul, ei sunt făcuți un SINGUR 
DUH cu El. Cum ar putea ei să fie separați din nou de El vreodată? Acest lucru ar presupune o ruptură în 
Trinitate. 

 
9. Romani 8:38-39 afirmă într-un mod foarte detaliat că nimic și nimeni nu-i poate separa pe credincioși de 

dragostea lui Dumnezeu (nimic în TOATĂ creația). Însă, cei mai mulți creștini din nou adaugă în mintea lor 
că ”nimeni nu îi poate separa, cu EXCEPȚIA LOR ÎNȘIȘI”. Nu este adevărat. Cuvântul spune ”…nimeni 
altcineva în TOATĂ CREAȚIA.” Sunt oare credincioșii ființe umane create de Dumnezeu? Atunci nici ei nu se 
pot separa pe ei înșiși de dragostea lui Dumnezeu. Ei nici măcar nu-și vor dori vreodată așa ceva în adâncul 
inimii lor. În plus, această problemă este una vitală. Dacă creștinii ar putea să se separe pe ei înșiși de 
dragostea lui Dumnezeu, atunci Cuvântul ar fi menționat aceasta în mod explicit. Ar putea oare un fiu sau o 
fiică să-și schimba ADN-ul in mod natural și să devină fiul sau fiica altcuiva? Ar putea oare un tată sau o 
mamă normală să renunțe la fiul sau fiica lor? NU. Din moment ce ei ca și ființe create în imaginea lui 
Dumnezeu nu pot face așa ceva, cu cât mai mult Dumnezeu Tatăl nu poate face așa ceva. Sunt oare părinții 
pământești mai buni și mai iubitori decât Dumnezeu Însuși? 

 
10. Ioan 10:27-29 afirmă în mod clar că oile lui Isus nu vor pieri niciodată. Tatăl Dumnezeu este mai mare 

decât toți, mai mare chiar și decât credincioșii înșiși. Totuși, câdn citesc acest text, aceștia pot adăuga din 
nou în mintea lor: ”...nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui, cu excepția lor însele.” 

23 Aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui 
Dumnezeu care este viu şi care rămâne pe vecie. 

1 Petru 1:23 (NTLR) 

17 Dar cel ce se alipeşte de Domnul este un singur duh cu El. 

1 Corinthians 6:17 (NASB) 

38 Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii , nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, 
nici puterile,  
39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru! 

Romani 8:38-39 (NTLR) 

27 Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează.  
28 Eu le dau viaţă veşnică şi în veac nu vor pieri; şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.  
29 Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. 

Ioan 10:27-29 (NTLR) 
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11. Faptele Apostolilor 17:28 arată că viața naturală pământească nu se poate menține pe ea însăși, ci oamenii 

trăiesc și se mișcă și își au ființa în Dumnezeu. Cu atât mai mult cum ar putea viața spirituală să se mențină 
singură? Dumnezeu trebuie să mențină credința, dragostea, și preocuparea pentru sfințenie, pe care tot El 
le-a inițiat prin intermediul voinței libere a oamenilor. Din moment ce Dumnezeu susține viața naturală, cu 
atât mai mult ne putem aștepta ca El să o susțină și pe cea spirituală (Filipeni 1:6; Iuda 1:24;  
1 Corinteni 1:8). 

 
12. Să presupunem pentru un moment că este posibil pentru credincioșii în Cristos să își piardă mântuirea prin 

păcat. De câte păcate este nevoie pentru a-i face să-și piardă mântuirea? O dată ce au pierdut-o, pot ei 
oare să o primească înapoi? Dacă da, aceasta ar însemna că și botezul în apă trebuie luat din nou, și 
botezul cu Duhul Sfânt primit din nou, ceea ce nu apare nicăieri în Biblie. În caz că nu pot primi mântuirea 
înapoi, cum pot ști aceștia când au trecut de punctul de unde nu se mai pot întoarce? Există oare un așa 
punct decisiv și specific? Dacă într-adevăr credincioșii pot să-și piardă mântuirea, cum de nu este descris 
deloc acest proces în detaliu nicăieri în Biblie? Cum pot ști credincioșii când și-au pierdut mântuirea? Din 
moment ce această chestiune nu este una banală, ci o problemă de moarte și de viață, cei mai mulți 
creștini ar dori să știe despre aceasta, iar Biblia cu siguranță ar fi trebuit să acopere acest subiect. Însă 
Biblia nu o face. Evangheliile și epistolele menționează foarte clar cum pot oamenii să fie salvați și când 
este exact momentul când aceștia pot ști sigur că ei sunt salvați (Romani 10:9-10). Însă, nu se menționează 
nicăieri clar când credincioșii pot ști că au căzut din mântuire.   

 
13. Atât Lucifer însuși cât și primul Adam, amândoi au căzut în păcat dintr-o poziție de sfințenie perfectă și 

28 «Căci în El trăim, ne mişcăm şi existăm»; sau, aşa cum au spus şi unii dintre poeţii voştri: «Căci şi noi suntem 
urmaşii Lui.» 

Faptele Apostolilor 17:28 (NTLR) 

6  şi sunt sigur că Acela Care Şi-a început în voi buna Sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Cristos Isus. 

Filipeni 1:6 (NTLR) 

24 Iar a Celui Ce poate să vă păzească de cădere şi să vă facă să staţi fără pată şi plini de bucurie înaintea slavei 
Lui, 

Iuda 1:24 (NTLR) 

8 iar El vă va şi întări până la sfârşit, astfel încât să fiţi fără vină în ziua Domnului nostru Isus Cristos. 

1 Corinteni 1:8 (NTLR) 

9 Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei 
fi mântuit.  
10 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea. 

Romani 10:9-10 (NTLR) 
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într-o lume perfectă. Cu mult mai mult într-o lume plină de rău, de ispite, și de toate apetitele și obiceiurile 
păcătoase aflate împotriva credincioșilor, probabilitatea ca ei să cadă din mântuire este de un milion la 
unu, dacă Dumnezeu nu-i păstrează și nu menține salvarea lor (sau îndreptățirea, justificarea) prin puterea 
Duhului Sfânt. În plus, Dumnezeu nu ar fi avut nici o garanție că Fiul Său nu a murit degeaba sau că cineva 
ar putea reuși să ajungă până la sfârșit. În legătură cu aceasta, haideți să ne punem următoarele întrebări 
și mai adânci: În ce poziție față de Dumnezeu se află creștinii astăzi? Sunt ei în poziția primului Adam de 
dinainte de cădere, însemnând că pot să-și piardă mântuirea în orice moment? Sau sunt ei în poziția lui 
Isus de dinainte de cruce, însemnând că ei trebuie să-și câștige și să-și păstreze mântuirea? Sau sunt ei în 
poziția lui Isus de după înviere, însemnând că ei nu mai pot niciodată cădea înapoi în moarte și nici nu 
trebuie să-și câștige sau să-și mențină mântuirea? Desigur că a treia poziție este cea adevărată, și aceasta 
este tocmai inima evangheliei, veștile cele bune, misterul pe care Dumnezeu l-a ținut ascuns timp de 
veacuri.  

 
14. Posibilitatea ca mântuirea să expire introduce în practica creștină o doză semnificativă de nesiguranță, 

frică, și neliniște constante, în timp ce umblarea creștină ar trebui să fie o odihnă (Matei 11:28). Din 
moment ce creștinii încă sunt expuși la ispite și încă săvârșesc fapte păcătoase, întrebările constante dacă 
mântuirea lor a fost sau nu autentică, sau dacă deja au trecut de punctul de unde nu se mai pot întoarce, 
sunt inevitabile. O astfel de posibilitate de expirare a salvării elimină complet siguranța mântuirii și oferă 
doar o oarecare speranță. Fără siguranța unei mântuiri veșnice, nu există pace cu adevărat. Fără pace, nu 
există bucurie. Și fără bucurie, nu există capacitatea reală de a iubi pe alții necondiționat, pentru că la 
urma urmei nici Dumnezeu nu iubește chiar necondiționat. 

 
15. Singurul motiv pentru care credincioșii (și în special predicatorii) ar crede sau ar promova ideea că 

mântuirea poate fi pierdută, este pentru a-i motiva pe creștini la un comportament sfânt, sau mai bine zis, 
moral. Cu alte cuvinte, ”trăiește sfânt, că dacă nu iadul te așteaptă”. Însă, în primul rând creștinii sunt 
făcuți drepți și neprihăniți la momentul mântuirii, fără ca ei să facă nimic bun sau rău. În al doilea rând, 
dacă adevărații credincioși ar putea să-și piardă credința, atunci motivația lor pentru sfințire (sau de a trăi 
o viață sfântă) devine coruptă. Frica de iad vine în prim plan ca și motivație de bază în locul unei dorințe 
sincere a credinciosului de a fi sfânt(ă), ce izvorăște dintr-o inima regenerată ca și un răspuns copleșitor la 
dragostea inițială a lui Dumnezeu. Frica de iad nu este motivația corectă și dumnezeiască. 

 
16. O mântuire fluctuantă adaugă o măsură considerabilă de reticență în credincioși cu privire la 

evanghelizare, precum și o lipsă de atracție a evangheliei pentru necredincioși. Lumea și viața în general 
sunt pline de incertitudini. O mântuire îndoielnică, cu posibilitatea pierderii credinței, nu este în nici un caz 
o veste bună, și nici nu este atractivă în vreun fel. 
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Răspunsuri la obiecțiile biblice față de permanența mântuirii 

Imposibilitatea reînnoirii la pocăință - Evrei 6:1-9 

 
 Din punct de vedere istoric, biserica primară era alcătuită în principal de creștini evrei. Aceștia credeau în 

Isus Cristos, ca și Mesia, dar erau foarte înrădăcinați de secole în tradițiile de a merge la templu pentru 
acoperirea păcatelor din nou și din nou în ziua sfântă a ispășirii, și de a oferi tot felul de jertfe. 

 Poporul evreu timp de secole înainte de nașterea lui Isus, iar apoi pentru o vreme chiar și după moartea, 
îngroparea, și învierea Lui, a fost implicat în sistemul de jertfe de animale la altarul templului lui 
Dumnezeu, pentru a obține ispășirea păcatelor lor de la Dumnezeu. Acel sistem de jertfe a încetat în cea 
mai mare parte după distrugerea templului în anul 70 D.C., după ce a fost incendiat și apoi distrus piatră cu 
piatră de soldații romani, pentru a culege tot aurul topit ce se scursese printre pietre. Probabil, chiar și 
după acel timp, mai erau încă prin anumite locuri unii evrei care mai aduceau jertfe de animale, însă fără o 
metodă clar prescrisă pentru jertfe și fără templu, zilele jertfelor de animale s-au sfârșit încet încet. 

 În primul rând, cartea Evrei pe ansamblu se adresează în principal credincioșilor evrei, după cum este 
ilustrat chiar de la primele 2 versete ale cărții (Evrei 1:1-2). Strămoșii menționați acolo sunt Avraam, Isaac, 
și Iacov, părinții poporului evreu. Acești evrei cărora le este adresată expistola aveau tendința de a recurge 
din nou la Lege și la sistemul de sacrificii de animale. Epistola Evrei tratează în general acest aspect.   

 În al doilea rând, cartea Evrei este una a contrastelor și a comparațiilor. Ea compară lucrurile noi în Cristos 
cu cele vechi. Ea arată cum Isus Cristos este superior strămoșilor și profeților din vechime (capitolul 1), 
superior îngerilor (capitolul 2), superior lui Moise (capitolul 3), superior lui Iosua (capitolul 4), și superior 
preoției levitice (capitolul 5), a cărei preoți ofereau jertfe în fiecare zi în templu. 

 Pe lângă faptul că audiența cărții era constituită din evrei, scriitorul acestei epistole încerca să-i ducă pe 
acești creștini începători spre maturitate în Cristos. Scriitorul era nevoit să pună bazele credinței din nou și 

1 De aceea, lăsaţi aspectele elementare ale adevărului despre Cristos şi să ne îndreptăm spre maturitate! Să 
nu mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi credinţa în Dumnezeu,  
2 învăţătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morţilor şi judecata veşnică.  
3 Vom face aceasta dacă va permite Dumnezeu.  
4 Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminaţi, au gustat darul ceresc, au devenit părtaşi ai Duhului 
Sfânt  
5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului care va să vină,  
6 şi care totuşi au căzut, să fie aduşi înapoi la pocăinţă, întrucât ei Îl răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu  
şi-L fac de ocară.  
7 Când pământul absoarbe ploaia care, deseori, cade pe el şi dă plante care sunt folositoare celor pentru care 
este cultivat, el primeşte binecuvântarea de la Dumnezeu.  
8 Dacă însă dă spini şi mărăcini, atunci nu este de nici un folos şi urmează să fie blestemat; sfârşitul lui va fi în 
foc. 
9 Chiar dacă vorbim astfel, preaiubiţilor, suntem convinşi, în ce vă priveşte, de lucruri mai bune şi care 
însoţesc mântuirea. 

Evrei 6:1-9 (NTLR) 

1 În trecut, Dumnezeu le-a vorbit strămoşilor noştri prin profeţi de multe ori şi în multe feluri,  
2 însă în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin 
Care a făcut veacurile. 

Evrei 1:1-2 (NTLR) 
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din nou pentru mulți dintre ei. Erau așa de prinși în tradițiile lor că le era foarte dificil să avanseze. Nu 
puteau crede că jertfa lui Cristos a fost deajuns și că nu mai trebuiau să aducă jertfe. Expresia ”din nou” 
este una cheie în cartea Evrei. 

 Cartea Evrei vorbește la două grupe de oameni evrei: credincioși evrei autentici care erau copilași în Cristos 
și cei care doar pretindeau a fi în Cristos, dar nu erau în realitate salvați. Cel de-al doilea grup se întoarcea 
constant la modul vechi de gândire precum că Cristos nu era de ajuns, și că trebuiau să continue să aducă 
și jertfe de animale la altar pentru păcatele lor (fapte moarte). Prin acest comportament, ei destabilizau în 
credință chiar și pe credincioșii autentici. 

 Oamenii la care se referă Pavel în fraza ”...pentru cei care odată...” în Evrei 6:4, sunt cei care doar au gustat 
mântuirea (au fost expuși la beneficiile ei), dar nu și-au asimilat-o pe deplin astfel încât nu erau cu 
adevărat salvați. Câteva exemple de oameni care au fost părtași Duhului Sfânt dar care au sfârșit-o rău 
sunt regele Saul sau Samson. Duhul Sfânt a venit peste ei pentru o vreme și au realizat lucruri mărețe, dar 
apoi au căzut. Un alt exemplu bun de persoană din Noul Testament, care doar a gustat Cuvântul lui 
Dumnezeu și puterea Sa, este Iuda Iscarioteanul, ucenicul lui Isus, care a scos demoni, a vindecat bolnavi, 
dar care până la urmă a căzut și a fost pierdut. El nu a ajuns să asimileze mântuirea pe deplin. 

 Această categorie de degustători anulau puterea jertfei lui Cristos pentru ei înșiși și o făceau învechită, 
pentru că ei continuau să aducă jertfe de animale în mod repetat după cum obișnuiseră să facă mereu. În 
realitate, comportamentul lor însemna că jertfa lui Cristos era ineficientă, și că ei de fapt încă așteptau 
pentru acea jertfă permanentă să vină, așa încât practic Isus Cristos ar fi trebuit să moară din nou. Cu alte 
cuvinte, ceea ce făceau ei era exact ca și cum L-ar fi sacrificat pe Fiul lui Dumnezeu din nou. Dar Pavel vine 
și spune că dacă acei oameni care au gustat din harul lui Dumnezeu și beneficiile evangheliei, se întorc la 
Lege și la sistemul de jertfe ca și bază pentru iertarea de păcate, atunci este imposibil ca ei să se pocăiască 
sau să fie reinnoiți atâta timp cât continuă să facă acele lucruri.  Dacă ei tratează jertfa lui Cristos în felul 
acesta, atunci ei rămân nemântuiți, pentru că nu mai este altă jertfă valabilă pentru păcate, decretată de 
Dumnezeu ca fiind plata satisfăcătoare pentru păcatele lor. Isus Cristos este jertfa eternă supremă care 
șterge orice tip de păcat.  

 De aceea Pavel vorbește despre ploaie și despre rodire în versetele 7 și 8. Ploaia a venit peste acești 
oameni din nou și din nou prin Cuvântul bun al lui Dumnezeu, prin luminare, prin a deveni părtași la darul 
Duhului Sfânt. Însă dacă aceștia continuă să meargă în necredință, atunci ei vor rodi spini și mărăcini (fapte 
moarte), și vor sfârși prin a fi arși în judecata eternă. 

 Observați că în versetele 4-6, Pavel folosește pronumele la persoana a treia ”aceia, lor, ei” pentru a vorbi 
despre acea categorie de oameni care sunt încă pe margine și nu despre cei care sunt deja în Cristos, 
preaiubiții cărora li se adresează în versetul 9. El este convins de lucruri mai bune care însoțesc mântuirea 
autentică în cazul lor.  

 În cele din urmă, chiar dacă acest pasaj i-ar avea învedere pe credincioșii autentici în Cristos care ajung să 
cadă din credință, nimeni nu poate argumenta că este imposibil ca ei să se mai întoarcă la pocăință. Atâta  
timp cât ființele umane trăiesc pe acest pământ, ele au o șansă la mântuire și la a se întoarce la Tatăl, ceea 
ce ar veni în contradicție cu acest pasaj. 
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Păcătuirea intenționată - Evrei 10:11-29 

 Acest pasaj se ocupă de același aspect ca și în cel precedent. Contextul aici este contrastul dintre jertfele 
repetate ale Vechiului Testament care niciodată nu au luat păcatele (v. 11) și SINGURA jertfă a lui Cristos 
pentru toate păcatele din toate timpurile (v. 12, 14). 

 Versetul 18 afirmă că acolo unde există iertare pentru acestea numai prin jertfa lui Cristos, nu mai este (nu 
mai rămâne) altă jertfă validă pentru păcat. Această ultimă frază este repetată în versetul 26, ceea ce 
dovedește faptul că Pavel se află încă în același context când menționează despre păcătuirea intenționată. 

 În versetele 19-25, Pavel le spune iudeilor ce să facă în continuare în lumina noii metode de ispășire.  
 Apoi în versetul 26 care începe cu fraza ”(pentru că) Dacă noi…”, adevărul cunoscut este exact ceea ce el 

le-a zis până atunci: există doar un singur sacrificiu pentru păcate. ”Păcătuirea intenționată” nu se referă la 
păcate intenționate în general care aparent i-ar putea face pe credincioși să-și piardă mântuirea și să se 
aștepte la judecata înfricoșătoare a lui Dumnezeu. Versetul se referă la păcatul intenționat de necredință 
în singura jertfă a lui Isus care îndepărtează toate păcatele. Cu alte cuvinte, Pavel spune ceva de genul: 
”Dragii mei frați evrei, eu tot mă zbat să vă spun că jertfele repetate de animale pentru păcate nu mai sunt 
de nici un folos, ci doar singura jertfă a lui Isus. Acesta este adevărul. Însă dacă voi continuați să păcătuiți 
intenționat în acest fel și să nu credeți adevărul, atunci nu mai rămâne nici o altă jertfă pentru păcatele 
voastre, și voi rămâneți nemântuiți sub mânia lui Dumnezeu.” 

 Apoi continuă să spună în versetele 28 și 29 că atunci când cineva nu s-a spus Legii lui Moise și a pus-o 
deoparte, a murit fără îndurare. Cu atât mai sever vor fi pedepsiți cei ce pun deoparte Legea lui Cristos, 
care Îl disprețuiesc pe Fiul lui Dumnezeu, care consideră fără valoare (gr. Koinon = ”comun, obișnuit, banal, 

11 Fiecare preot stă în fiecare zi şi îşi face slujba, aducând din nou şi din nou aceleaşi jertfe, care nu pot 
niciodată să îndepărteze păcatele,  
12 însă după ce Cristos a adus o singură jertfă pentru păcate, pentru totdeauna, S-a aşezat la dreapta lui 
Dumnezeu  
13 şi de atunci aşteaptă până când duşmanii Lui vor fi făcuţi aşternut al picioarelor Lui.  
14 Căci, printr-o singură jertfă, El i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi. 
15 Duhul Sfânt, de asemenea, depune mărturie înaintea noastră. După ce spune: 
16 „Acesta este legământul pe care-l voi încheia cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în 
inimile lor şi le voi scrie în mintea lor.“, 
17 adaugă: „Şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor.“ 
18 Acolo unde există iertare pentru acestea, nu mai este nevoie de (nu mai rămâne) nici o jertfă pentru păcat. 
19 Aşadar, fraţilor, întrucât îndrăznim să intrăm în Locul Preasfânt prin sângele lui Cristos,  
20 prin calea cea nouă şi vie pe care El a deschis-o pentru noi prin draperie – care este trupul Său –  
21 şi întrucât avem un Mare Preot peste casa lui Dumnezeu,  
22 să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranţa deplină a credinţei, având inimile curăţite de conştiinţa rea 
şi trupurile spălate cu apă curată!  
23 Să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim, pentru că Cel Care a promis este credincios!  
24 Să fim preocupaţi cum să ne îndemnăm unii pe alţii la dragoste şi la fapte bune!  
25 Să nu renunţăm să ne adunăm laolaltă, aşa cum obişnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alţii, cu atât mai 
mult cu cât vedeţi că Ziua se apropie! 
26 Dacă noi păcătuim în mod intenţionat, după ce ni s-a făcut cunoscut adevărul, nu mai este (nu mai rămâne)  
nici o jertfă pentru păcat,  
27 ci numai o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi a focului cumplit care-i va mistui pe cei care I se împotrivesc lui 
Dumnezeu.  
28 Oricine n-a ascultat de Legea lui Moise a murit fără îndurare, pe baza mărturiei a doi sau trei martori.  
29 Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe Fiul lui Dumnezeu, care 
consideră ca fiind fără valoare sângele legământului prin care a fost sfinţit şi care-L insultă pe Duhul harului?! 

Evrei 10:11-29 (NTLR) 
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ordinar) sângele legământului prin care au fost sfințiți, și care insultă pe Duhul harului. Acesta este păcatul 
intenționat la care se referă Pavel aici. 

 
Renunțarea la Dumnezeu - Evrei 3:12 

Aici este vorba despre același lucru ca și mai înainte. Întoarcerea de la Dumnezeu înseamnă că o persoană a 
început să manifeste credință în Cristos, dar în realitate se bazează tot pe vechiul sistem pe care Dumnezeu l-a 
eradicat. 
 
Căderea de la credință - 1 Timotei 4:1-5 

 1 Timotei 4:1-2 spune că oamenii vor cădea de la credință, prin faptul că vor da atenție duhurilor 
înșelătoare și învățăturilor demonice, prin ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu 
fierul roșu. 

 Mulți creștini cred că acest pasaj se referă la credincioși autentici și interpretează duhurile înșelătoare și 
învățăturile demonilor ca fiind păcate imorale care în cele din urmă îi pot face pe acești credincioși să-și 
piardă mântuirea. Însă, versetele 3 și 4 continuă să descrie unele din lucrurile și doctrinele pe care acești 
oameni le vor promova: interzicerea căsătoriei, abținerea de la anumite mâncăruri, etc. Lucrurile descrise 
aici nu sunt păcate imorale și plăceri în care oamenilor le place să se răsfețe, ci mai degrabă alte căi 
ascetice ”aparent bune” pentru a obține neprihănire (sau îndreptățire). Ele sunt învățături, nu păcate. Și 
sunt înșelătoare pentru că sunt foarte subtile, îmbrăcate în haine de aparentă sfințenie. Orice creștin real 
știe ce este păcatul, nu este nimic înșelător în a păcătui.  Oamenii care sunt avuți în vedere aici sunt 
oameni nenăscuți din nou, care au o oarecare cunoștință despre credința creștină, însă care încearcă să fie 
sfinți, nu prin intermediul credinței, ci prin fapte. Ei cred că sfințenia vine din stricta aderență la un set de 
reguli. 

 În timpul lui Pavel exista un grup de oameni care credeau că sfințenia vine prin a nu te căsători și prin a nu 
mânca anumite mâncăruri. Acești oameni erau cunoscuți sub numele de Esenieni. Pe lângă Esenieni, mulți 
iudei la rândul lor erau vinovați de a încerca să-L mulțumească pe Dumnezeu prin ținerea anumitor reguli, 
ritualuri, și tradiții.  

 Minciuna diavolului va rezulta întotdeauna într-o mântuire prin fapte bune. O religie bazată pe fapte 
impresionează, arată sfântă, arată bine. Putem examina religie după religie și vom putea observa foarte 
repede că ele toate se bazează pe ceea ce faci sau nu faci. Dumnezeu este calmat și temperat de ceea ce 

12 Fiţi atenţi, fraţilor, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea, necredincioasă, care să-l întoarcă de la 
Dumnezeul cel Viu. 

Evrei 3:12 (NTLR) 

1 Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor 
înşelătoare şi învăţăturilor demonilor.  
2 Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fierul roşu.  
3 Ei interzic căsătoria şi se abţin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu 
mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul.  
4 Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună şi nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulţumire,  
5 pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. 

1 Timotei 4:1-5 (NTLR) 
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faci sau nu faci. Cu alte cuvinte, faptele bune Îl împacă pe Dumnezeu. Toată această teorie este satanică și 
alimentată de demoni. 

 Adevăratul creștinism nu se bazează pe fapte bune deloc, ci pe harul lui Dumnezeu. Religiile false 
promovează o mântuire prin fapte, în timp ce Creștinismul autentic învață că Dumnezeu a făcut totul în 
Cristos. Aceasta este una din căile de a detecta ce este fals: minciunile lui Satan se învârt mereu în jurul 
aceluiași lucru, și anume că spiritualitatea se obține prin efort omenesc și nu prin încrederea exclusivă în 
Cristos. 

 Există și posibilitatea ca acest pasaj de mai sus să se refere la credincioși autentici în Cristos. În acest caz, 
pot exista creștini care Îl iubesc sincer pe Dumnezeu, care sunt salvați prin har, dar care se concentrează 
foarte mult pe fapte bune pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu, datorită lipsei de cunoștință și revelație. 
Aceasta nu înseamnă că aceștia și-au pierdut mântuirea. Indiferent cu se adresează acest pasaj, ideea este 
că Pavel nu a avut în vedere aici pierderea mântuirii. Există mulți creștini legalistici astăzi care tot vor 
ajunge în cer. 

 
Ștergerea din cartea vieții – Apocalipsa 3:1-5 

 În acest întreg pasaj, Isus vorbește despre 2 categorii de oameni: 
o Cei cărora le merge numele că trăiesc, dar sunt morți (v. 1), și care au încă posibilitatea de a se trezi la 

viață și de a se pocăi (v. 3) 
o Și cei care nu și-au întinat hainele, cei vrednici, învingătorii (v. 4-5) care sunt vii, ei sunt credincioșii. 

 Cine sunt biruitorii în Biblie? Ei sunt credincioșii, cei salvați. 

o Este o cert faptul că cine e născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Nu este nici o îndoială. 
 

1 Îngerului bisericii din Sardes scrie-i:«Acestea sunt cuvintele Celui Care are cele şapte duhuri ale lui 
Dumnezeu şi cele şapte stele: ştiu faptele tale; îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.  
2 Trezeşte-te şi întăreşte ce a mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale desăvârşite 
înaintea Dumnezeului Meu!  
3 Aminteşte-ţi deci ceea ce ai primit şi ai auzit, ascultă de acestea şi pocăieşte-te! Dacă însă nu te trezeşti, voi 
veni ca un hoţ şi nu vei şti când voi veni la tine.  
4 Ai totuşi în Sardes câteva nume care nu şi-au întinat hainele; ei vor umbla cu Mine, îmbrăcaţi în alb, pentru 
că sunt vrednici.  
5 Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe şi nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea Vieţii, ci îi voi 
mărturisi numele înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. 

Apocalipsa 3:1-5 (NTLR) 

4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea. Şi ceea ce a adus victorie asupra lumii este 
credinţa noastră.  
5 Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?! 

1 Ioan 5:4-5 (NTLR) 

13 Vă scriu, părinţilor,pentru că L-aţi cunoscut pe Cel Ce este de la început.Vă scriu, tinerilor, pentru că l-aţi 
învins pe cel rău. 

1 Ioan 2:13 (NTLR) 
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o Verbul ”a învinge” este la timpul trecut. Ei l-au învins deja pe cel rău, doar prin faptul că sunt în Cristos. 
 

o Creștinii sunt mai mult decât biruitori prin Acela care Îi iubește. Ei nu biruiesc, și ei au biruit în Cristos, 
pentru că Cristos a biruit lumea. A biruit înseamnă a veni în Cristos, și nu a-ți menține mântuirea până 
la capăt. 

o Acestea fiind zise, Apocalipsa 3:5 poate fi înțeles în felul următor: ”Aceia care sunt născuți din nou din 
Dumnezeu, nu vor fi nicioudată șterși din cartea vieții.” Este o promisiune și o binecuvântare. 

 
Alte adevăruri biblice despre cartea vieții: 
 
 Adevărul 1 – Apocalipsa 20:15, 21:27, și Filipeni 4:3 arată că cei credincioși în Cristos sunt cu siguranță 

scriși în Cartea Vieții Mielului și numai ei sunt cei ce vor rămâne acolo până la judecată: 

 
 Adevărul 2 – Conform cu Apocalipsa 13:8 și 17:8, există anumiți oameni care nu au fost incluși în cartea 

vieții încă dinainte de întemeierea lumii:  

37 Însă, în toate aceste lucruri, noi avem victorie deplină (suntem mai mult decat biruitori) prin Cel Care ne-a 
iubit. 

Romani 8:37 (NTLR) 

15 Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în lacul de foc. 

Apocalipsa 20:15 (NTLR) 

27 Nimic necurat nu va intra în ea şi nimeni care trăieşte în spurcăciune şi minciună, ci doar cei care sunt scrişi 
în Cartea Vieţii Mielului. 

Apocalipsa 21:27 (NTLR) 

3 Ţie, credincios slujitor împreună cu mine, îţi cer să le ajuţi pe aceste femei! Ele s-au ostenit alături de mine la 
răspândirea Evangheliei, împreună cu Clement şi cu ceilalţi conlucrători cu mine, ale căror nume sunt în 
cartea vieţii. 

Filipeni 4:3 (NTLR) 

8 Toţi locuitorii pământului i se vor închina, şi anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea 
lumii în Cartea Vieţii Mielului, Care a fost înjunghiat. 

Apocalipsa 13:8 (NTLR) 

8 Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea urmează să se ridice din Adânc şi va merge spre distrugere. 
Locuitorii pământului, cei ale căror nume n-au fost scrise în Cartea Vieţii de la întemeierea lumii, se vor mira 
văzând fiara, pentru că ea era, nu mai este, dar va veni. 

Apocalipsa 17:8 (NTLR) 
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 Adevărul 3 – Biblie nu spune nicăieri că oamenii de-a lungul istoriei au fost și sunt adăugați în cartea vieții 
la momentul mântuirii. Conform cu pasajele din Apocalipsa de mai sus, se poate deduce cu destul de multă 
certitudine că restul oamenilor în afara celor care s-au închinat fiarei au fost cu toții scriși în cartea vieții 
încă dinainte de întemeierea lumii. 

 
 Adevărul 4 – În Luca 10:20, Isus le spune celor 70 de ucenici, care se bucurau că demonii le sunt supuși, să 

se bucure mai degrabă că numele lor sunt scrise în ceruri! 

 Se poate deduce ușor că Isus vorbea aici despre cartea vieții; altfel nu ar fi nici un motiv de bucurie dacă 
aceștia erau doar înregistrați în cartea generală a tuturor celor vii, sau în cărțile pentru judecată. Cu toate 
acestea, la acel moment nici unul din ucenici nu era încă salvat, deoarece Cristos nu murise încă pe cruce. 
Și totuși, se pare că ei erau deja înregistrați în cartea vieții. Dacă e să complicăm lucrurile și mai mult, Iuda 
Iscarioteanul era printre ucenici și este clar cunoscut faptul că el a sfârșit-o rău și că nu a fost salvat; el a 
fost fiul pierzării: 

 Pe de altă parte, sunt oameni în Vechiul Testament precum Avraam, împăratul David, Daniel, etc, care au 
murit fizic înainte ca Cristos să moară pe cruce, și totuși Biblia arată că ei sunt cu siguranță salvați și scriși în 
cartea vieții. 

 Dacă ar fi să rezumăm adevărul 4, putem concluziona că unii oameni au fost scriși în cartea vieții înainte de 
a deveni salvați în timpul vieții lor (cei mai mulți ucenici); alți oameni au fost scriși în cartea vieții fără ca să 
fi fost salvați efectiv în timpul vieții lor deși au avut posibilitatea și despre care știm sigur că sunt pierduți 
pentru eternitate (de exemplu Iuda Iscarioteanul); iar alți oameni nu au avut posibilitatea să fie salvați în 
timpul vieții lor, dar ei sunt salvați pentru eternitate și sunt scriși în cartea vieții (părinții și profeții 
Vechiului Testament). 

 
Punerea adevărurilor cap la cap… 
 O posibilă interpretare care ar conecta toate adevărurile de mai sus într-o manieră logică și consistentă (făr 

ca să contrazică nici unul din ele) și care ar da sens tuturor acestor versete în contextul siguranței 
mântuirii, ar fi aceasta: 
o Dumnezeu a știut clar dinainte sau a El a determinat în mod specific (pentru scopurile Sale) că unii 

oameni nu vor ajunge să fie niciodată salvați și pe aceștia El nu i-a inclus deloc în cartea vieții încă 
dinainte de întemeierea lumii. Aceștia sunt închinătorii fiarei de la sfârșitul veacurilor. (Adevărul 2) 

o Restul oamenilor din toată istoria omenirii care fie urmau să fie salvați FIE NU, El i-a inclus pe toți în 
cartea vieții înainte de întemeierea lumii. Această concluzie este sprijintă de 1 Timotei 2:3-4, unde 
Dumnezeu spune că El dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, deși ei nu vor fi toți mântuiți. El dă o 
șansă și prezumția de nevinovăție tuturor oamenilor. 

20 Totuşi, nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vi se supun, ci bucuraţi-vă de faptul că numele voastre sunt 
scrise în ceruri! 

Luca 10:20 (NTLR) 

12 Când eram cu ei, îi păzeam Eu în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat. I-am păzit şi nici unul din ei n-a pierit, în 
afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 

Ioan 17:12 (NTLR) 
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o Dumnezeu șterge din cartea vieții pe aceia care au murit fizic și au părăsit această lume, și care nu au 

avut niciodată o credință salvatoare sau o încredere în Dumnezeu la nivelul revelației pe care aveau la 
acel moment (Avraam, Enoh sunt exemple de astfel de încredere care le-a fost considerată 
neprihănire). Acești oameni care sunt șterși nu fost niciodată salvați, așa că nu se pune problema că au 
fost salvați la un moment dat, iar apoi au pierdut acea mântuire propriu-zisă, ci ei au pierdut mântuirea 
lor potențială. 

 
Pilda celor zece fecioare – Matei 25:1-13 

 Dintr-o privire, ne putem da seama că pilda pare să vorbească despre a fi sau nu în Împărăția lui 
Dumnezeu, adică despre mântuire, și despre creștini care pot fi mântuiți la un moment dat, iar apoi mai 
târziu să devină pierduți, datorită lipsei lor de veghere. Cel puțin, aceasta este una dintre cele mai 
răspândite interpretări în lumea creștină. 

 În primul rând, în pildă se vorbește despre Împărăția cerurilor, despre un mire care este Regele Isus, și 
despre 10 fecioare care reprezintă toată biserica vizibilă a lui Cristos. În al doilea rând, în mod sigur, 
această pildă se petrece între prima și a doua venire a lui Isus. În al treilea rând, duritatea răspunsului 
mirelui din versetul 12 – ”nu vă cunosc” sau ”niciodată nu v-am cunoscut” – denotă foarte clar că această 
pildă are legătură cu o chestiune de viață și de moarte, care ține fie de mântuirea veșnică în Împărăția lui 
Dumnezeu, fie de condamnarea veșnică. 

 La general vorbind, untdelemnul în Biblie reprezintă ungerea Duhului Sfânt. În Vechiul Testament 
untdelemnul era folosit pentru ungerea preoților și a împăraților. Din moment ce untdelemnul este o 
imagine a Duhului Sfânt, ce ar putea însemna untdelemnul suplimentar din vase pe care fecioarele 
înțelepte l-au luat împreună cu lămpile? Aceasta este una din întrebările care are nevoie de un răspuns. 

3 Acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,  
4 Care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului. 

1 Timotei 2:3-4 (NTLR) 

1 Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea 
mirelui. 
2 Cinci dintre ele erau nesăbuite, iar cinci erau înţelepte.  
3 Cele nesăbuite nu şi-au luat cu ele şi untdelemn atunci când şi-au luat lămpile,  
4 dar cele înţelepte, împreună cu lămpile, şi-au luat şi untdelemn în vase.  
5 Mirele întârzia, astfel că ele au aţipit toate şi au adormit. 
6 La miezul nopţii a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!“ 
7 Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit lămpile.  
8 Cele nesăbuite le-au zis celor înţelepte: – Daţi-ne şi nouă din untdelemnul vostru, pentru că ni se sting 
lămpile! 
9 Dar cele înţelepte au răspuns: – Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă! Duceţi-vă mai bine la 
cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă! 
10 În timp ce ele se duceau să cumpere untdelemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat la nuntă 
împreună cu el, iar uşa a fost închisă.  
11 Mai târziu au venit şi celelalte fecioare şi au zis: – Doamne, Doamne, deschide-ne! 
12 Dar el le-a răspuns: – Adevărat vă spun că nu vă cunosc! 
13 Aşadar, vegheaţi! Căci nu ştiţi nici ziua, nici ora (când vine Fiul Omului). 

Matei 25:1-13 (NTLR) 
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 Cu privire la natura felului în care credincioșii trebuie să se pregătească sau să fie gata pentru venirea 
mirelui, există două interpretări posibile. Prima posibilitate ar fi că vegherea se referă la credincioși 
autentici care au intrat în Împărăția Cerurilor și care trebuie să-și mențină statutul de mântuit prin a se feri 
de păcat. Cu alte cuvinte, trebuie mereu să vegheze să nu-și piardă mântuirea. A doua posibilitate ar fi că 
vegherea se referă la faptul că cei care au luat contact cu evanghelia trebuie să se asigure că sunt în 
Împărăție și că sunt cu adevărat salvați, înainte de a doua venire a lui Isus sau înainte de moartea lor fizică. 
Însă, o dată ce sunt în Împărăție și sunt cu adevărat salvați, ei vor rămâne acolo pentru veșnicie. Acest 
lucru îl poate ști sigur doar Dumnezeu și persoana în cauză prin martorul interior al Duhului Sfânt care îi dă 
deplina siguranță că el(ea) este mântuit(ă). 

 Să presupunem că prima interpretare ar fi adevărată. Cea mai puternic argument în favoarea acestei 
perspective este faptul că lămpile tuturor celor 10 fecioare au luminat de la început pentru o vreme, și că 
toate au avut la început untdelemn în lămpi. Mai târziu, lămpile la 5 dintre ele au continuat să lumineze 
datorită untdelemnului suplimentar din vase, în timp ce lămpile celorlalte 5 fecioare au încetat să mai 
lumineze. Însă, această presupunere contrazice foarte multe alte scripturi puternice cu privinre la 
siguranța mântuirii credincioșilor, și în mod special cea din Ioan 14:16-17 despre Duhul Sfânt care locuiește 
în credincioși pentru totdeauna. 

 Efeseni 1:13-14 afirmă că Duhul Sfânt este un sigiliu (o pecete), o garanție a întregii moșteniri a creștinului 
până când acesta va intra în completa posesie a ei: 

Cuvântul grecesc care este tradus prin ”garanție” în pasajul de mai sus (gr. arrabon) este un termen legal și 
comercial care semnifică prima rată, depozit, avans, sau angajament. Aceasta reprezintă o plată care 
obligă partea contractantă să facă plăți ulterioare. Când Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt în noi, El s-a 
angajat pe El Însuși să dea toate binecuvântările ulterioare ale vieții veșnice și o mare răsplată în cer cu El. 
În Noul Testament, Duhul Sfânt nu mai vine și pleacă. Cele 5 fecioare la care lămpile au încetat să mai 
lumineze nu au cum să reprezinte creștini care au avut o dată Duhul Sfânt în ei și care apoi L-au pierdut. 

 Din moment ce prima interpretare iese din discuție, rămâne să rezolvăm toate chestiunile conflictuale care 
vin cu cea de a doua interpretare. La o privire mai atentă în Scriptură, atât în Vechiul cât și în Noul 
Testament, vom observa faptul că Duhul Sfânt poate veni peste oameni pentru o vreme cu scopul de a 
îndeplini o misiune divină, dar nu neapărat pentru a rămâne în ei într-un mod salvator. Cele mai ilustrative 
exemple sunt cele ale lui Samson (care a primit duhul și ungerea de putere fizică), regele Saul (care a primit 
duhul profetic), și regele Solomon (care a primit un duh de înțelepciune). Toți acești oameni au luminat 
pentru o vreme prin ungerea Duhului Sfânt, fără ca ei să fie salvați, pentru că Isus nu venise încă, și ei 
aparțineau Împărăției întunericului la acel moment al istoriei. În Noul Testament, contemporan cu Isus și 
înainte de moartea Sa, îl găsim pe Iuda, ucenicul care L-a trădat pe Isus, și pe care îl vedem vindecând pe 

16 Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume  
17 Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl 
cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi. 

Ioan 14:16-17 (NTLR) 

13  În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost 
pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis,  
14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, 
spre lauda slavei Lui. 

Efeseni 1:13-14 (NTLR) 
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oameni și scoțând demoni prin Duhul Sfânt, împreună cu ceilalți ucenici, ca mai apoi să-și curme viața prin 
sinucidere.  

 Mai mult decât atât, Matei 7:21-23 pare să sugereze cumva posibilitatea existenței unor oameni care au 
profețit, au scos demoni și au făcut lucruri mărețe în numele lui Isus, și care totuși nu au fost cunoscuți de 
Isus la sfârșit, cam în același fel în care El nu le-a cunoscut nici pe fecioarele nesăbuite: 

 
 1 Ioan 2:19 arată că cei ce au plecat de la credință, nu erau de fapt în credință; pentru că dacă erau cu 

adevărat în credință, ei ar fi continuat să rămână în credință până la sfârșit. Dar așa ei au ieșit, și așa a 
devenit clar că nu toți erau în credință. 

 Luând în considerare faptul că darurile și chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile (Romani 11:29), faptul 
că El poate folosi și un măgar pentru scopurile Sale (ca de exemplu Balaam), și faptul că El iubește pe 
oameni atât de mult, putem trage următoarea concluzie: chiar și în era bisericii, după învierea lui Isus, 
Dumnezeu poate folosi diferiți oameni și daruri pentru a atinge pe alți oameni datorită dragostei Lui mari 
față de acei oameni care sunt slujiți, dar acest lucru nu este neapărat o garanție a mântuirii pentru 
persoanele folosite de către El în slujire. La suprafață, pot fi oameni care pretind că sunt creștini și care par 
să lumineze și să strălucească pentru o vreme, dar pentru care acea lumină să nu aibă nici un efect salvator 
asupra lor. Mântuirea este o relație de dragoste cu Cristos. Este mai presus de daruri și minuni. Acel 
untdelemn suplimentar din vase reprezintă partea invizibilă, Duhul Sfânt din interiorul credincioșilor, care 
a venit să rămână pentru totdeauna. Aceștia generează aceeași lumină care și cei care luminează doar 
pentru o vreme, dar care nu sunt cu adevărat mântuiți. În cazul acestora din urmă, Duhul Sfânt a venit 
doar peste ei, dar nu și în ei. 

21 Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui 
Meu, Care este în ceruri.  
22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni 
în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?»  
23 Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi 
fărădelegea!» 

Matei 7:21-23 (NTLR) 

19 Ei au ieşit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci, dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar, ieşind, au 
arătat că nu toţi sunt dintre noi. 

1 John 2:19 (NASB) 
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Rămânerea în viță - Ioan 15:1-6 

 În ce privește mlădițele neroditoare, în general există 3 mari interpretări ale acestui pasaj: 
1. ”Mlădițele neroditoare” sunt creștini autentici care își pierd mântuirea, datorită nerodirii. 
2. ”Mlădițele neroditoare” sunt creștini autentici care sunt supuși disciplinei divine, datorită nerodirii. 

”Tăierea” lor sau judecata este moarte fizică prematură, și nu moarte veșnică. Aceștia sunt și rămân 
salvați, dar sunt prematur luați la cer ca și o măsură disciplinară la eșecul lor de a umbla în supunere 
față de Isus.  

3. A treia opțiune este să înțelegem ”mlădițele neroditoare” ca fiind așa numiți ”ucenici” care 
experimentează doar o relație superficială și exterioară cu Isus, dar nu sunt mântuiți. În consecință, 
aceste ”mlădițe neroditoare sunt mlădițe fără viață---mlădițe fără Cristos”. 
 

 A treia perspectivă pare să fie cea mai consistentă atât cu întreagă evanghelie după Ioan (de unde pasajul 
de mai sus este extras), cât și cu restul Noului Testament. Sunt cel puțin 5 motive care vin în sprijinul 
adoptării acestei interpretări și a respingerii celorlalte, după cum urmează: 

 
1. În primul rând, un punct slab al celei de-a doua perspective de mai sus este că ceea ce Isus a afirmat 

despre destinul mlădițelor neroditoare sună mai mult a condamnare veșnică decât disciplinare 
temporară. Mlădița neroditoare este ”tăiată” (v. 2). Mlădița neroditoare este ”aruncată în foc” și ”arsă” 
(v. 6). Dacă perspectiva morții premature ar fi fost adevărată, atunci creștinii ar fi aproape pe cale de 
dispariție, din moment ce așa de mulți creștini trăiesc vieți egoiste, nu-i interesează prea mult 
câștigarea de suflete sau producerea de roade. 

 
2. În al doilea rând, dacă fraza ”în Mine” în versetul 2 modifică substantivul ”orice mlădiță” atunci s-ar 

putea să se refere la mântuire autentică. Însă, este foarte posibil ca ”în Mine” să modifice verbul ”nu 
aduce rod” în loc de ”orice mlădiță”. Cu alte cuvinte, în loc de ”orice mlădiță din Mine care nu aduce 
rod, El o taie...” acest verset să fie tradus ”orice mlădiță care nu aduce rod în Mine, El o taie...”. În 
greacă, amândouă traduceri ar fi valabile, dar destul de diferite în semnificație. Fraza ”în Mine” mai 
apare încă de 5 ori în Ioan 15:1-7 și în fiecare apariție modifică verbul. Așa că, s-ar putea foarte bine ca 
fraza ”în Mine” să se concentreze pe ”procesul de rodire, și nu pe locația mlădiței”. Acest lucru s-ar 
traduce în viața reală în oameni care par să fie mlădițe (merg la biserică, manifestă credință), dar nu 
aduc roade prin metoda prescrisă de Isus, cea a credinței, și în felul acesta aceștia nu sunt conectați la 
viața salvatoare și sfințitoare a lui Isus. Nerodire completă înseamnă moarte. 

 
3. În al treilea rând, contrastul dintre versetul 2 și 3 sprijină cea de-a treia perspectivă. Numai ce a vorbit 

despre tăierea mlădițelor roditoare, că imediat Isus explică la ucenici că nu i-a avut pe ei în vedere (v. 

1 Eu sunt adevărata viţă, iar Tatăl Meu este vierul.  
2 El taie din Mine orice mlădiţă care nu aduce rod şi curăţă orice mlădiţă care aduce rod, ca să aducă şi mai 
mult rod.  
3 Acum, voi sunteţi curaţi, din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.  
4 Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi! Aşa cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în 
viţă, tot aşa nici voi nu puteţi, dacă nu rămâneţi în Mine. 
5 Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în Mine şi în care rămân Eu aduce mult rod, pentru că 
despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.  
6 Dacă cineva nu rămâne în Mine, este aruncat afară, ca o mlădiţă, şi se usucă; acestea sunt adunate, 
aruncate în foc şi arse. 

Ioan 15:1-6 (NTLR) 
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3). Ei erau deja ”curați”... datorită răspunsului lor la persoana și mesajul lui Cristos. Isus dădea 
instrucțiuni ucenicilor care însă nu reprezentau situația lor spirituală, ci se aplicau în principal celor 
cărora urmau să le slujească, acelora care ar pretinde că sunt ai lui Cristos, dar care nu aduc roade. 
 

4. În al patrulea rând, versetul 2 pare să insiste că nu există adevărați creștini fără măcar o măsură de 
roade cât de mică în viețile lor. Rodirea la orice nivel este un semn infailibil al adevăratei creștinătăți. 
Însă, mlădițele neroditoare nu au viață în ele; ele niciodată nu au adus roade, că altfel ar fi fost 
curățată să aducă mai multă roadă, și nu taiată. 

 
În concluzie, nu este nimic în acest pasaj care să indice că adevărații creștini născuți din nou pot cădea din 
credință și să-și piardă mântuirea. Însă, acest pasaj arată că este imposibil ca cineva să aducă roade separat de 
o uniune salvatoare și dătătoare de viață cu Isus (v. 4), și că este imposibil să nu aduci roadă deloc când acea 
conexiune cu Isus există cu adevărat (v. 5). De asemenea, ne învață că unii care pretind a fi ”uniți” cu Isus, care 
pretind să-L creadă, și care chiar chiar ”Îl urmează” ca și așa-ziși ”ucenici”, vor fi descoperiți prin lipsa lor de 
roade și în felul acesta for merge în judecata eternă. 
 
 
Versete de memorat 

 
 
Dacă aveți orice fel de întrebare din Biblie sau din această sesiune de învățătură, sau dacă vă confruntați cu o 
problemă personală (în finanțe, în familie, cu copiii, cu dependențe, sau cu o boală în trupul dvs., etc.) pentru 
care aveți nevoie de rugăciune, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de email 
contact@eduardserediuc.org sau direct de pe website de la secțiunea de contact, formularul “Întrebări 
generale”. Soția mea și cu mine ne vom face timp să vă răspundem și să ne rugăm pentru dvs. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze! 
 

16 Iar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac. 

Ioan 14:16 (NTLR) 

38 Eu sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici demonii, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, 
nici puterile,  
39 nici înălţimea, nici adâncimea, nici orice altceva din creaţie nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru! 

Romani 8:38-39 (NTLR) 
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